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MOVIES and IMAGE EDUCATION 
                         Project ID: 2017-1-PT01-KA201-035858 

ΘΕΜΑ:  Ένας (1)από τους 17 στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης- UNICEF 

ΑΓΓΛΙΚΑ- English: https://www.youtube.com/watch?v=cBxN9E5f7pc 

ΟΙ 17 ΣΤΟΧΟΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2017-2030: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
https://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=36&Itemid=71  

Ο παρών κανονισμός ορίζει τους κανόνες λειτουργίας του προαναφερθέντος διαγωνισμού, που διοργανώνεται 
από το Συγκρότημα Σχολείων Emídio Navarro, Almada (AEEN), στην Λισαβόνα, Πορτογαλία και το 3ο Γενικό Λύκειο 
της Ηλιούπολης. 

1. Στόχοι του διαγωνισμού 

Ο διαγωνισμός αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση των μαθητών, με τη δημιουργία ενός σύντομου βίντεο σχετικού  
με τα παγκόσμια ανθρώπινα δικαιώματα, και την στάση τους απέναντι  στην αύξηση των κοινωνικών ανισοτήτων 
και σε κεντρικά ζητήματα της βιώσιμης ανάπτυξης, όπως η εκπαίδευση, η ειρήνη, η ασφάλεια και η κλιματική 
αλλαγή. 

Προτείνεται  να γίνουν βίντεο μικρού μήκους 3 λεπτών που υποδηλώνουν αυτή την ευαισθητοποίηση και στάση  
σε διαφορετικά είδη απόδοσης: πληροφοριακό, αφηγηματικό, κριτικό ή άλλο σύμφωνα με το θέμα. 

2. Αποδέκτες 

Ο διαγωνισμός απευθύνεται στους μαθητές της Α’ Τάξης του 3ου  Λυκείου  Ηλιούπολης, το έτος 2018-19, οι οποίοι 
πρέπει να συμμετέχουν σε ομάδες 2 μαθητών. Θα επιλεγούν μέχρι 9 νικηφόρες ομάδες, συνολικά 18 μαθητές. 

3. Στάδια του διαγωνισμού 

I. Συμμετοχή 

Προκειμένου να συμμετάσχουν, όσοι ενδιαφέρονται πρέπει να τοποθετήσουν το βίντεό τους σε μια από αυτές τις 
πλατφόρμες για βίντεο: στο YouTube ή στο Vimeo και να στείλουν τους συνδέσμους (links)των βίντεό τους στη 
διεύθυνση: movie.3lyk@gmail.com , έως τις 26 Μαΐου 2019 

Εκτός από τη αποστολή συνδέσμων των βίντεο, είναι υποχρεωτική η αποστολή των ακόλουθων δεδομένων: 

https://www.youtube.com/watch?v=cBxN9E5f7pc
https://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=36&Itemid=71


- αναγνώριση ενός μέλους της ομάδας, ως διαμεσολαβητή, υπεύθυνο για τις επαφές που πρέπει να γίνουν με το 
3ο Λυκείο Ηλιούπολης 

-ηλεκτρονική διεύθυνση του διαμεσολαβητή της ομάδας  

- ονόματα και τηλεφωνική επαφή των δημιουργών των βίντεο, 

- Εξουσιοδότηση των κηδεμόνων (συνημμένο), σχετικά με τη συμμετοχή σε αυτόν τον διαγωνισμό, καθώς και την 
εκχώρηση πνευματικών δικαιωμάτων (ένα για κάθε συμμετέχοντα μαθητή). 

ΙΙ. Αξιολόγηση των βίντεο στον διαγωνισμό 

Η αξιολόγηση των βίντεο που αποστέλλονται στον διαγωνισμό θα πραγματοποιηθεί από μια κριτική επιτροπή που 
θα διοριστεί για το σκοπό αυτό. Η ταξινόμηση των βίντεο από την κριτική επιτροπή θα καθοριστεί λαμβάνοντας 
υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια: 

• Δημιουργικότητα και πρωτοτυπία - 40%. 

• Επάρκεια στο θέμα - 30%; 

• Βίντεο ποιότητας - 30%. 

Κάθε κριτήριο θα αξιολογηθεί από κάθε μέλος της κριτικής επιτροπής σε κλίμακα μηδέν (0) έως πέντε (5) βαθμών 
και/ή 100. Σε περίπτωση ισοπαλίας, υπερισχύει το έργο που επιτυγχάνει το καλύτερο αποτέλεσμα στο κριτήριο  
"Δημιουργικότητα και πρωτοτυπία". 

III. Επικοινωνία με τους νικητές 

Οι συντάκτες των κερδισμένων έργων θα επικοινωνούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφώνου από την 
ομάδα του διαγωνισμού. Τα αποτελέσματα θα δημοσιευθούν επίσης στην ιστοσελίδα του σχολείου. 

Εάν μετά από τρεις προσπάθειες επικοινωνίας (ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή / και τηλεφώνου) με το 
διαμεσολαβητή κάθε ομάδας, η επικοινωνία δεν είναι δυνατή, το αντίστοιχο έργο θα αποκλειστεί αυτόματα. 

IV. Παρουσίαση των  έργων 

Οι νικητές και τα έργα τους θα δημοσιευτούν στη ιστοσελίδα του σχολείου και στην ιστοσελίδα του έργου MOVIE. 

V. Χαρακτηριστικά εργασίας 

 Τα βίντεο, με μέγιστη διάρκεια 3 λεπτών,  γίνονται αποδεκτά σε διάφορες μορφές που οι συμμετέχοντες θεωρούν 
κατάλληλες και που αποδεικνύουν καλύτερα τους στόχους αυτού του διαγωνισμού. Αν γίνει χρήση γλώσσας, 
συνιστούμε την Αγγλική, αν γίνει στην Ελληνική θα πρέπει να υπάρχουν υπότιτλοι στην Αγγλική. 

Προσοχή στα πνευματικά δικαιώματα φωτογραφιών, βίντεο και μουσικής: από ιστότοπους ελεύθερης χρήσης, ή 
αυθεντικά, δικά σας. Στο τέλος του βίντεο, τα ονόματά σας (produced by), πηγές φωτογραφιών(sources), 
ευχαριστίες(Thanks to) ,αν χρειαστεί, και λογότυπο προγράμματος και Erasmus+ (copy &paste) .   

    

  



 Έχουμε εδώ συνδέσμους  όπου μπορείτε να βρείτε εργαλεία ελεύθερου λογισμικού για τη δημιουργία του βίντεο 
(creating-editing) :Web Library –Erasmus+ MOVIE project: https://www.scoop.it/u/anna-drakotou/curated-scoops  

 

VI. Πνευματική ιδιοκτησία 

Οι διαγωνιζόμενοι και οι γονείς τους παραχωρούν το δικαίωμα στο 3ο Λύκειο της Ηλιούπολης για τη χρήση των 
φωτογραφιών και βίντεο του έργου που έχει γίνει για δημοσίευση σε βιβλία, ιστότοπους, κοινωνικά δίκτυα ή 
άλλους τύπους διάδοσης, συμπληρώνοντας το έντυπο που περιγράφεται στο σημείο 3. Ι. 

VII. Βραβεία 

Το βραβείο για τους νικητές θα είναι ένα ταξίδι, μίας εβδομάδας, με διαμονή και έξοδα πληρωμένα, στην Αλμάδα, 
Λισαβόνα , στην Πορτογαλία  το Μαΐου του 2020 για να συμμετάσχουν στην τελική συνάντηση, πολιτιστική και 
εκπαιδευτική, του προγράμματος Erasmus + MOVIE.  

Η κριτική επιτροπή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απονέμει βραβεύσεις σε αξιόλογα βίντεο ή άλλα βραβεία, 
ακόμη και αν δεν προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό. 

VIII. Επιπλέον πληροφορίες 

Οι μαθητές νικητές θα πάρουν μέρος σε εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δραστηριότητες  στο σχολείο  για την 
υποδοχή των μαθητών του σχολείου από την Πορτογαλία την τέταρτη εβδομάδα του Ιανουαρίου 2020.Τα 
ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να ζητήσουν επιπλέον διευκρινίσεις από τους διοργανωτές του διαγωνισμού μέχρι 
τις 24 Απριλίου 2019 μέσω e-mail: movie.3lyk@gmail.com 

IX. Καταστάσεις παραλείψεων 

Οι περιπτώσεις που παραλείπονται στον παρόντα κανονισμό θα επιλυθούν από τους διοργανωτές του 
διαγωνισμού. 

 

 

https://www.scoop.it/u/anna-drakotou/curated-scoops

